April
2014
Een kleine terugblik…

eerstvolgende optreden:

Het is alweer april en het seizoen vliegt voorbij. Ik
zit achter m’n pc de eerste wijzigingen op de
agenda van de geheel vernieuwde website in te
voeren. En zowaar: het lukt me! Door Eric van
Haren (zoon van accordeonist Ton) is er heel wat
energie ingestoken om de website een nieuwe
heldere uitstraling te geven. De opbouw is nu
zodanig dat wijzigingen sneller doorgevoerd
kunnen worden, want virtueel is snelheid
kennelijk alles… En dankzij de kennis van Eric
komt bij zoeken in
Google best snel
ons koor
bovendrijven.. Met
een extra lesje PC
privé bij Ton
moeten we een
heel end kunnen
komen.

28-04-2014 Loosdrecht Korenfestival
Op maandag 28 april a.s. zullen we optreden
tijdens het Korenfestival in de Feestweek van
Loosdrecht. Het optreden vindt plaats in de
feesttent naast het politiebureau (Nieuw
Loosdrechtse dijk 2 Loosdrecht. Naast het
AHMK treden op:
Snowe Kids, Snowe, Mannenkoor Crescendo en
Fun 4 All.
We zullen een mix brengen van zeemansliederen
en Nederlandstalig materiaal. De avond begint
om 19.30 uur. We zijn laat in het programma
geplaatst maar het verzoek (mede van onze
dirigent) is om toch zo vroeg mogelijk te komen
omdat dat wel zo leuk is voor de andere koren!

Ik krijg nooit meel:
De tijd dat de Seinert zijn
werk nog mocht doen met
de vlag of de morsesleutel
ligt alweer een tijdje achter
ons. Maar mocht je PC
crashen of heb je er geen
dan vlieg ik graag met mn
BMW langs om persoonlijk de mail (of was het
meel?) af te leveren.
Optredens en aktiviteiten
We mochten onlangs een tweetal geslaagde
optredens verzorgen voor een eeuweling in
Bussum (waarbij zelfs de burgemeester het hele
optreden
aanwezig bleef!)
en voor de 80
jaar geworden
Ankevener Piet
Splinter. Bij Piet
hebben we
natuurlijk het
Ankeveens
Volkslied voluit gezongen! Het weer zat lekker
mee en de knutten zaten eens niet dwars!

Programma komende maanden:
18-05-2014 Kerkenveiling Ankeveen
29-05-2014 Ankeveen Dauwtrappen
31-05-2014 Weesp Watersportdag
23-08-2014 Muiden Spieringfestival *
14-09-2014 Naarden open monumentendag
04-11-2014 Nederhorst zorgcentrum de Kuijer*
De met * gemerkt zijn nog onder voorbehoud! De
datum voor de barbecue is nog niet gepland. Juiste
tijdstippen van optredens volgen in de week voor het
optreden!
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Gegroet!
Rob

